Ljubljana, 15. 4. 2013
Zadeva:

PRAVILNIK O DELU TISKOVNE KOMISIJE ZIFF
Na podlagi 49. člena Pravil Filozofske fakultete z dne 3. 10. 2011 sta Svet ZIFF na seji dne
14. 6. 2013 in Senat Filozofske fakultete na seji dne 18. 9. 2013 sprejela Pravilnik o delu
tiskovne komisije ZIFF.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik o delu Tiskovne komisije (v nadaljnjem besedilu: pravilnik) določa oblike
založniške dejavnosti, ki jo delavci Filozofske fakultete (v nadaljnjem besedilu: FF) izvajajo
preko Znanstvenoraziskovalnega inštituta FF (v nadaljnjem besedilu: ZIFF), pristojnosti
Tiskovne komisije (v nadaljnjem besedilu: komisija), prijavni postopek za financiranje in
sofinanciranje objav znanstvenoraziskovalnih del in merila za izbor prijav.

II. OBLIKE ZALOŽNIŠKE DEJAVNOSTI
2. člen
Znanstvenoraziskovalni izsledki in znanstveno delo raziskovalcev FF se s finančno pomočjo
ZIFF objavljajo v naslednjih segmentih:
A) V zbirki Razprave FF, v kateri izhajajo znanstvene monografije.
B) S sofinanciranjem natisa izsledkov in znanstvenega dela raziskovalcev FF v
znanstvenih in strokovnih revijah Znanstvene založbe FF.
C) S sofinanciranjem natisa publikacij, pri katerih sodelujejo raziskovalci FF in bodo
izšle pri Znanstveni založbi FF.
D) S sofinanciranjem natisa publikacij, pri katerih sodelujejo raziskovalci FF in bodo
izšle pri drugih založbah. Sofinanciranje se izvede izključno na podlagi sozaložniške
ali soizdajateljske pogodbe z Znanstveno založbo FF.
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III. PRISTOJNOSTI TISKOVNE KOMISIJE ZIFF
3. člen
Komisija sprejme letni finančni načrt za izvajanje založniške dejavnosti ZIFF v roku, ki je
določen za pripravo letnih finančnih načrtov FF.
V finančnem načrtu komisija določi višino sredstev za izvajanje založniške dejavnosti ZIFF
za vse segmente iz 2. člena tega pravilnika.
Komisija pri svojem delu tesno sodeluje z Znanstveno založbo FF in Knjigarno FF.

4. člen
Komisija objavi letni razpis za objavo znanstveno raziskovalnih del v vseh segmentih,
navedenih v 2. členu, časovno usklajeno z drugimi založniškimi razpisi na FF, praviloma pa v
prvi polovici koledarskega leta.

IV. PRIJAVNI POSTOPEK
5. člen
V razpisu komisija navede obseg razpoložljivih sredstev.
Komisija objavi razpis in rezultate razpisa na spletnih straneh FF.
Komisija najkasneje v roku dveh mesecev po končanem razpisu sprejme letni program
izvajanja založniške dejavnosti ZIFF.

V. MERILA ZA IZBOR PRIJAV
6. člen
Na razpisu lahko sodelujejo raziskovalci FF, ki svoja sredstva združujejo v Tiskovnem skladu
ZIFF, in sicer:
a) raziskovalci, ki so vsaj eno leto pred razpisom raziskovalna sredstva združevali na
ZIFF;
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b) raziskovalci po prekinitvi in izteku pogodb za raziskovalno delo, in sicer toliko časa,
kolikor so združevali sredstva, vendar največ 5 let;
c) upokojeni raziskovalci največ 5 let od upokojitve.

Tiskovna komisija na podlagi vsebinske presoje in glede na višino razpoložljivih sredstev
odobri posamezne prijave. V primeru, da razpisana sredstva ne zadostujejo za financiranje
vseh prijav, sredstva dodeli po naslednjih segmentih v zapisanem vrstnem redu:
1) Pri zbirki Razprave FF za kritje stroškov lektoriranja, grafičnega preloma in tiska.
2) S sofinanciranjem natisa izsledkov v znanstvenih in strokovnih revijah Znanstvene
založbe FF, pri čemer se upošteva dejanski obseg objavljenih člankov raziskovalcev
ZIFF v posameznem letniku revije.
3) S sofinanciranjem natisa publikacij, pri katerih sodelujejo raziskovalci FF in bodo
izšle pri Znanstveni založbi FF. Upravičena stroška sta priprava za tisk (računalniški
prelom) ter tisk.
4) S sofinanciranjem natisa publikacij, pri katerih sodelujejo raziskovalci FF in bodo
izšle pri drugih založbah. Sofinanciranje se izvede izključno na podlagi sozaložniške
ali soizdajateljske pogodbe z Znanstveno založbo FF.

7. člen
Ob prijavi na razpis za objavo znanstvenoraziskovalnega dela v publikaciji Razprave FF mora
vsak raziskovalec predložiti:
–

izpolnjen obrazec za prijavo samostojne publikacije v zbirki Razprave FF,

–

dokončno različico besedila v elektronski obliki z vsemi predvidenimi prilogami,

–

dve strokovni recenziji.

Obseg objave v zbirki Razprave FF je omejen na 20 avtorskih pol. Stroške morebitnih večjih
sprememb (korektur) na razpisu oddanega besedila, ki nastanejo tekom založniškega procesa,
krije avtor sam.
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Druge obveznosti med avtorjem znanstvenoraziskovalnega dela in FF se določijo v založniški
pogodbi. Za objavo znanstvenoraziskovalnega dela, pri katerem sodeluje več raziskovalcev,
se sklene založniška pogodba z urednikom publikacije.
Pripravo za tisk (tehnično urejanje in računalniški prelom) opravi tehnični urednik na
Znanstveni založbi FF.

8. člen
Za druge segmente razpisa odda prijavitelj dokumentacijo v skladu z vsakoletnim razpisom.

VI. ZALOŽNIŠKA POGODBA
9. člen
Za objavo znanstvenoraziskovalnega dela v zbirki Razprave FF skleneta avtor in FF
založniško pogodbo v skladu z določbami zakona o avtorskih in sorodnih pravicah.

VII. KONČNE DOLOČBE
10. člen
Ta pravilnik velja od dne, ko ga sprejme Senat FF.
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo po enakem postopku kot pravilnik.
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